PROGRAMA MUNICIPAL DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
RELACIÓ D’ACCIONS EXECUTADES 2012-2019
•

Pel que fa a zones d’esplai, s’ha fet un espai d’oci junt al Rockòdrom dotat d’una
barbacoa. S’ha creat un parc infantil completament nou al costat del col·legi l’Alfàs.
A més, dos parcs infantils s’han renovat íntegrament i la resta s’han rehabilitat.

•

Al poliesportiu s’ha generat un rockòdrom d’escalada, s’ha habilitat la terrassa del
bar, s’ha instal·lat enllumenat públic al tram entre el polígon i el poliesportiu, s’ha
adquirit un marcador electrònic pel camp de futbol i, amb caràcter imminent, van a
substituir-se a leds les torres de llum del mateix camp de futbol.

•

S’ha delimitat una zona tancada d’esbarjo per a gossos.

•

S’ha reparat el Camí del Calvari.

•

S’ha arreglat el pati de l’Escoleta Infantil, dotant-lo de serveis i un rebost.

•

A la Casa de la Cultura, s’ha instal·lat aire condicionat a la Sala d’Exposicions, així
com també a algunes aules de l’escola de música, i s’han col·locat cortines noves.

•

Pel que fa a les vies publiques, s’han condicionat les entrades del poble, s’han
plantat arbres, s’han instal·lat alguns bancs i s’han posat noves papereres i alguns
cendrers.

•

S’han dotat d’enllumenat públic diversos carrers de la Urb. La Solana.

•

L’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració per a la utilització de les pistes
de pàdel privades.

•

S’ha adquirit una furgoneta adpatada i s’ha signat un conveni amb ADIMA per a la
seva utilització.

•

S’han comprat 6 carpes per a ús de les associacions.

•

S’ha adquirit un nou escenari desmuntable.

•

S’ha fet una nova gàbia per a la cordà, més lleugera i fàcil de muntar.

•

S’han restaurat els Molinets i s’ha fet una àrea recreativa.

•

S’han ampliat les instal·lacions del gimnàs municipal.

•

Pel que fa a la piscina municipal, s’ha reparat el gressite i s’ha condicionat un
pàrking al costat.

•

S’ha canviat un tram d’enllumenat del poble per enllumenat LED i actualment s’està
canviant un altre tram, així com tot el polígon Les Galgues.

•

S’ha adquirit un tractor dotat d’una trituradora.

•

A la Plaça de l’Amistat, s’han fet serveis públics, s’ha millorat l’entorn visual (façana)
i va a colocar-se pròximament una carpa.

•

Gràcies a la donació dels germans Comes, s’ha fet un nou Centre Social, que obrirà
les portes pròximament.

•

S’ha reparat el sostre del Trinquet i s’ha obert una porta per a que els xiquets i
xiquetes del Col·legi El Trinquet puguen fer esport davant episodis de mal oratge.

•

Al Col·legi l’Alfàs s’ha fet una zona multiesportiva i al CEIP El Trinquet s’ha canviat
el paviment de la pista de básquet.

•

A més d’arreglar alguns clots del poble, s’han asfaltat carrers i camins del terme i en
breu se’n pavimentaran d’altres: C/ Escola, C/ Llebeig, C/ Bonaventura Costa,
alguns carrers de les urbanitzacions La Sella, La Solana i Monte Pedreguer, el camí
paral·lel a l’Autopista, el Camí del Cementeri, el Camí de la Pica i el Camí del
Barranc de La Parra. Enguany està previst asfaltar el Camí de D. Ventura, el
pàrking del pavelló, el terreny adjacent a la Nau de Serveis Municipals, així com
alguns trams de carrers del poble i de la Urb. La Sella.

ACCIONS EN TRÀMIT D’EXECUCIÓ
•

Segon pont al polígon industrial Les Galgues.

•

Primera fase del futur Museu de Pedreguer.

•

Instal·lació de bancs pera zones de picnic a prop del mirador de la Sella i al
costat de la Capelleta.

•

Segona fase de l’Espai Cultural.

•

Rehabilitació del parc del Patronat.

•

Rehabilitació dels pòrxens i la col·locació d’una tanca de seguretat.

•

Col·locació d’una coberta a la Plaça de l’Amistat.

•

Condicionament del Camí del Barranc de les Fonts i creació d’un mirador, així
com la creació de dues zones d’escalada a la Penya Roja i al Cantal del Morell.

•

Nou pavelló d’esports del CEIP L’Alfàs, dintre del Pla Edificant, amb una
subvenció de la Conselleria d’Educació.

